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Poprawka  2 

Elisabeth Jeggle 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. wyraŜa oburzenie z powodu uwięzienia 

liderów opozycji i dziennikarzy w styczniu 

2012 r. oraz wzywa władze Kazachstanu, 

by zaprzestały ograniczania działań 

opozycji i niezaleŜnych mediów w tym 

kraju, a takŜe by zwolniły wszystkie osoby 

przetrzymywane z przyczyn politycznych, 

w tym przywódcę partii Alga Władimira 

Kozłowa, redaktora naczelnego gazety 

Wzgljad Igora Winiawskiego oraz 

prawniczki reprezentującej strajkujących 

pracowników sektora naftowego Natalii 

Sokołowej, a takŜe wszystkich 

pozostających w areszcie osób 

wymienionych w niedawnych 

oświadczeniach UE wydanych na szczycie 

Stałej Rady OBWE; wzywa do 

zapewnienia Władimirowi Kozłowowi 

kontaktów z najbliŜszą rodziną, w tym 

z Ŝoną, a takŜe do przeprowadzenia 

niezaleŜnej oceny stanu jego zdrowia; 

13. wyraŜa oburzenie z powodu uwięzienia 

liderów opozycji i dziennikarzy w styczniu 

2012 r. oraz wzywa władze Kazachstanu, 

by zaprzestały ograniczania działań 

opozycji i niezaleŜnych mediów w tym 

kraju, a takŜe by zwolniły wszystkie osoby 

przetrzymywane z przyczyn politycznych, 

w tym przywódcę partii Alga Władimira 

Kozłowa i redaktora naczelnego gazety 

Wzgljad Igora Winiawskiego, a takŜe 

wszystkich pozostających w areszcie osób 

wymienionych w niedawnych 

oświadczeniach UE wydanych na szczycie 

Stałej Rady OBWE; wzywa do 

zapewnienia Władimirowi Kozłowowi 

kontaktów z najbliŜszą rodziną, w tym 

z Ŝoną, a takŜe do przeprowadzenia 

niezaleŜnej oceny stanu jego zdrowia; z 

zadowoleniem przyjmuje zwolnienie 

Natalii Sokołowej, której wyrok obniŜono 

do dwóch lat pozbawienia wolności 

w zawieszeniu; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Elisabeth Jeggle 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Kazachstan 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  15a. podkreśla, Ŝe od stycznia 2012 r. 

oficjalni przedstawiciele Kazachstanu 

uczestniczą w otwartych 

i konstruktywnych, odbywających się w 

PE spotkaniach z posłami do Parlamentu 

Europejskiego z udziałem społeczeństwa 

obywatelskiego i organizacji 

pozarządowych, wykazując się otwartością 

wobec propozycji przeprowadzenia 

międzynarodowego dochodzenia 

w sprawie opisywanych wydarzeń oraz 

obiecując dostarczyć informacji 

dotyczących aresztowań dokonanych 

w ostatnich miesiącach; oczekuje, Ŝe od 

słów przejdą oni do czynów; 

Or. en 

 

 


